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Gálosi György 
1941-ben született Budapesten

Vegyészmérnöki oklevelének száma: 79/1965.

Egyetemi gyakorlatát Kazincbarcikán a BVK PVC gyáregységében és Központi Kutató 
laboratóriumában töltötte és diplomamunkáját is ott készítette. 1965-1985 között a 
BVK-ban dolgozott. Gyakorlati idejét az akkor próbaüzemelő Kaprolaktám gyáregység-
ben töltötte, majd a Laktám üzemben dolgozott műszakos mérnökként. 1967-ben a BVK 
Technológiai Fejlesztési Osztály szerves csoportjának vezetője lett. Munkatársaival a PVC 
gyártás intenzifikálásával, a műanyag feldolgozás továbbfejlesztésével, a poliamid gyártás 
megvalósításával, kísérleti üzem létesítésével foglalkozott. 1969-ben fél éves tanulmány-
úton volt a Jereváni Polivinil acetát Gyárban, melynek nyomán kidolgozták a hazai PVC 
kopolimer gyártás alapjait. 1971-ben a Kaprolaktám Gyáregységhez került vissza üzem-
vezető és gyáregységvezetőh. beosztásba. 1976-ban a BVK bekapcsolódott az Országos 
Intermedier és Növényvédőszer programba, foszgén bázisú termékek gyártásának meg-
valósítására. Ezen munkák irányítására létesítményi főmérnöknek nevezték ki. 1979-ben 
családjával visszaköltözött Budapestre, ahol a BVK bp-i kirendeltségét vezette 1985 végé-
ig. A 70-es, 80-as években több szakcikk szerzője, társszerzője volt és több előadást tar-
tott a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) rendezvényein, részt vett a BVK Műszaki Klub 
létrehozásában és a „Progresszó” előadássorozat szervezésében. 1975-77-ben elvégezte a 
BME Gazdasági Mérnök szakát. 1983-ban pályázat útján a MTESZ MKE-hez került, ahol 
ügyvezető igazgatóként dolgozott 2002-ig, nyugdíjba vonulásáig. Itt feladatai közé tarto-
zott az MKE szakosztályai, területi és üzemi szervezetei munkájának koordinálása, műkö-
dési feltételeinek biztosítása, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése együttműködve 
a társadalmi munkában dolgozó szakemberekkel. Kiadója volt az MKE lapjainak, és részt 
vett több szakkönyv és kiadvány szerkesztésében, megjelentetésében, valamint több mint 
kétszáz megbízásos munka lebonyolításában. Tevékenysége során több új szakosztály ala-
kult az MKE-ben. Nyugdíjba vonulása után is részt vett több szakosztály munkájában és 
az MKE alapításának (1907) 100 éves jubileumával kapcsolatos munkálatokban. 2010-től 
tagja a Magyar Minerofil Társaságnak is. Tevékenységét több kitüntetéssel is elismerték: 
„Kiváló Dolgozó”, „Kiváló Újító”, MTESZ emlékérem, Than Károly emlékérem, Bibó István 
emlékérem. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes 
mérnöki tevékenységét.


